
Ulkoilmatapahtuman järjestäjän tehtävät ja selvitettävät asiat

Tapahtumaan
liittyvät
kysymykset

Lisäohjeistus /
neuvottelu
viranomaisen
kanssa

Lupa / ilmoitus
tai muut
laadittavat
asiakirjat

Tiedotus-
velvollisuus
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Maankäyttö
Mille alueelle tapahtumaa
suunnitellaan?

Onko alue jonkun muun
tapahtuman käytössä
tapahtuma-ajankohtana?

Onko muita tapahtumia
lähistöllä?

Katualueet Turvallisuus Anniskelu ja elintarvikkeet Meluhaitat

Onko tapahtumalla muita
vaikutuksia lähialueen katuihin?

Liittyykö alueeseen ja tapahtumaan
normaalista poikkeavia riskejä (esim.
yli 200 osallistujamäärä,
katujärjestelyt, tehosteet)?

Paljonko tarvitaan
järjestysmiehiä?

Kulkureitit ja
poistumistiet?

Myydäänkö alueella alkoholia?Mihin osallistujat pysäköivät?

Vaikuttaako joukkoliikenteen
aikatauluihin tai reitteihin?

Edellyttääkö katujen sulkemista
kokonaan tai osittain?

Myydäänkö alueella
elintarvikkeita?

Myydäänkö alueella
tupakkatuotteita?

Jos alueella tarjotaan ruokaa ja
juomaa, miten jätehuolto
järjestetään?

Maankäyttö-
lupa (Kitia)

Katulupa
(Katutila-
valvonta)

Ilmoitus yleisö-
tilaisuudesta
(Poliisi)

Pelastus-
suunnitelma (&
turvallisuusasiak

irja)

Turvallisuus-
suunnitelma

Anniskelulupa
ja –ilmoitus
(AVI)

Elintarvikelupa
(Elintarvike-
valvonta)

Liittyykö tapahtumaan tv-
kuvauksia tai vastaavia?

Tiensulkulupa
(Poliisi)

PoliisiPelast
uslait

os

Katukuvaus-
ilmoitus (Poliisi
ja Pelastuslaitos)

Käytetäänkö
ilotulitteita?

Ilmoitus ilotu-
litusnäytöksestä
(Poliisi)

Käytetäänkö
laserlaitteita?

Ilmoitus
laserlaitteista
(STUK)

Maasto- ja
vesiliikennelain
mukaiset luvat (Yrja
ja alueen omistaja)

Tapahtumien
järjestäminen
tiealueella (ELY)

Käytetäänkö
tapahtumassa kunnan tai
valtion teitä tai vesialueita
esim. kilpailusuorituksiin?

Liittyykö tapahtumaan arpajaisia?

Tavara-
arpajaislupa
(Poliisi)

Joli

Suunnitelma
tilap.

liikenne-
järjestelyistä

Tupakkatuottei-
den myyntilupa
(Ympa)

Jätehuolto-
suunnitelma
(Ympa)

Määrämuotoi-
nen lomake

Vapaamuotoi
nen asiakirja

Tampereen
kaupunki

Muu
viranomainen

Asuk-
kaat

Suunnitelma
tilap.

liik.järjest.
Pelast
uslait

os

Opastetaanko tapahtumaan
teiden ja katujen varsilla?

Tapahtumaopaste
-lupa (Kito)

Finavi
a

Tielii-
kenne
keskus

Sisältyykö tapahtumaan
musiikkia tai muuta melua
aiheuttavaa toimintaa?

Musiikinkäyttö
-lupa (Teosto
ja Gramex)

Meluilmoitus
(Ympa)

Asuk-
kaat

Aiheutuuko melua klo 22
jälkeen?



• Aiemmin tapahtumia järjestäneet tahot suhtautuivat lupaprosesseihin ja viranomaisyhteistyöhön positiivisesti ja
näkivät, että se tukee toimintaa

• Neuvonta ja lupaprosessit ovat tällä hetkellä hyvin henkilökeskeisiä eli perustuvat siihen, että tiedetään kuka osaa
neuvoa missäkin ja asioidaan mieluiten tietyn ihmisen kanssa. Toisaalta siihen liittyvä haavoittuvuus tunnistetaan.

• Lupaprosessi ylipäätään sisältää paljon asiantuntijoiden hiljaista tietoa sekä tietoa, johon liittyvät tulkinnat voivat
vaihdella henkilöstä riippuen.

• Ensimmäistä kertaa tietoa etsivät kokevat, että tietoa on liikaa ja se ei tunnu relevantilta varsinkaan
pienimuotoisten tapahtumien järjestämisessä

• Ensikertalaiset toivovat prioriteettilistauksia, konkreettisia esimerkkejä ja vertaistietoa sekä varmuutta siitä, että
ovat oikealla polulla

• Ensikertalaisille tulee tiedonhaun yhteydessä nopeasti tunne siitä, että he haluavat mieluummin soittaa ja jutella
jonkun asiantuntijan kanssa
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Tiivistelmä asiakastutkimuksen havainnoista


